
DIENSTREGLEMENT 

Artikel 1. 

De stedelijke bibliotheek van Izegem is als democratische en publieke instelling vrij toegankelijk voor iedereen. 

Haar collectie boeken, tijdschriften en beeld en geluid, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten, 

worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en 

ontspanning van de hele bevolking. 

Artikel 2. 

De dagen en uren van opening zijn: 

maandag 14.00 - 19.00 uur 

dinsdag 14.00 - 19.00 uur 

woensdag 09.00 - 12.00 uur 

 14.00 - 17.00 uur 

donderdag 14.00 - 19.00 uur 

vrijdag 14.00 - 19.00 uur 

zaterdag 10.00 - 16.00 uur 

  

Tussen 11 juli en 15 augustus geldt volgende zomerregeling: 

maandag 14.00 - 19.00 uur 

dinsdag 14.00 - 19.00 uur 

woensdag 14.00 - 17.00 uur 

donderdag 14.00 - 19.00 uur 

vrijdag 14.00 - 19.00 uur 

zaterdag 10.00 - 13.00 uur 

Artikel 3. 

Men wordt ingeschreven op eenvoudige voorlegging van het identiteitsbewijs.  Aan de vreemdelingen die in het 

buitenland wonen kan bij de inschrijving een waarborgsom van € 25 worden gevraagd; deze waarborgsom wordt 

onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. 

Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerskaart die kosteloos wordt afgeleverd. Bij verlies wordt een 

nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van € 2,50. Materialen ontlenen zonder kaart is niet mogelijk. Ook kan de 

elektronische identiteitskaart als bibliotheekpas worden gebruikt. 

Artikel 4. 

In de afdeling volwassenen wordt een inschrijvingsgeld gevraagd van € 5,00/jaar.  Voor jongeren tot 18 is de 

inschrijving kosteloos. Het uitlenen van alle materialen is gratis. Met de lidkaart kan de gebruiker terecht in 14 

bibliotheken uit de regio Midwest ongeacht de bibliotheek waar hij/zij initieel is ingeschreven. Het betreft de 

bibliotheken van Hooglede, Ingelmunster, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, 

Roeselare (ARhus), Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. 

 

De uitleentermijn voor speelfims en games bedraagt één week, alle andere materialen mogen vier weken (28 

dagen) worden ontleend. Wie bepaalde materialen langer wil bijhouden kan de uitleentermijn verlengen. Boeken 

kunnen tweemaal worden verlengd, speelgoed en materialen beeld en geluid éénmaal. Games kunnen niet worden 

verlengd. Dit kan aan de zelfuitleenbalie of online via ‘Mijn Bibliotheek’. Je moet als lener zelf het initiatief nemen 

om de materialen te verlengen. Wat door een andere klant is gereserveerd kan niet worden verlengd. 

Artikel 5. 

Wie de geleende materialen te laat terugbrengt, betaalt € 0,10 per item en per dag achterstand en dit vanaf de eerste 

dag. 

De administratieve kosten voor het verzenden van een papieren maningsbrief ten bedrage van € 1,00 vallen ten 

laste van de gebruiker. 

 

Artikel 5bis. 

Indien de ontlener nalaat de ontleende materialen terug in te leveren binnen de 30 dagen na het versturen van een 

tweede aanmaning zal, onverminderd de bepalingen van het artikel 5 en als schadevergoeding, het aankoopbedrag 

van de materialen moeten worden betaald via een materiaalvergoedingsnota vermeerderd met de kosten voor het 

aangetekend schrijven. 

 

Bij niet-betaling binnen de termijn van dertig dagen start een procedure tot invordering. 

Het stadsbestuur behoudt zich bovendien het recht voor om voor onbepaalde duur geen materialen meer uit te lenen 

aan de overtreders in kwestie. 



Artikel 6. 

Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld. 

De lener is verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct mailadres. 

Artikel 7. 

De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend. 

Artikel 8. 

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken of materialen; bij het ontlenen van een 

beschadigd werk of materiaal moet hij het personeel te verwittigen, anders kan hij aansprakelijk gesteld worden. 

De bibliotheek noch het stadsbestuur kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor 

eventuele schade veroorzaakt door bij de bibliotheek ontleende materialen. 

Artikel 9. 

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen.  Bij verlies of totale beschadiging moet hij de 

kostprijs van het werk of materiaal betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten.  Voor werken die niet meer 

verkrijgbaar zijn wordt bovendien een individuele door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend.  

Artikel 10. 

 

Tarieven producten en diensten 

     

Prints   EUR 

A4 zwart-wit 0,10 

A3 zwart-wit 0,20 

A4 kleur 0,20 

A3 kleur 0,40 

Faxen     

Binnenland 0,50 

Buitenland 1,00 

Exclusief kopieën   

Interbibliothecair leenverkeer 

Boek/Dvd/… 2,50 

Artikel  2,50 

Verzenden e-mail via copier 

A4  0,10 

A3   0,20 

Reservaties   

Alle materialen 0,60 

Gebruik e-reader   

  0,60 

Aankoop draagtas   

  1,00 

 

Artikel 11. 

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel. 

Artikel 12. 

Materialen die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd mits voorafgaande betaling van € 0,60. Werken die niet 

voorhanden zijn, kunnen in het raam van het leenverkeer tussen bibliotheken worden aangevraagd. De hieraan 

verbonden kosten - met een minimum van € 2,50 - vallen ten laste van de aanvrager. 

 

Artikel 13. 



In de leeszaal dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. De referentiewerken 

en kranten kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. Bepaalde tijdschriften kunnen worden ontleend. De lijst 

wordt in de leeszaal geafficheerd. 

Artikel 14. 

Door zich in te schrijven in de stedelijke bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met het reglement, dat 

hem bij de inschrijving wordt overhandigd. 

 

Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van 

toegang tot en gebruik van de bibliotheek; de bevoegdheid berust bij het college van burgemeester en schepenen, 

op voorstel van de bibliothecaris. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. 

 

Artikel 15. 

 

Door lid te worden van de stedelijke bibliotheek, en dus het Bibliotheeksysteem te gebruiken, geeft u informatie 

door die toelaat om u als persoon te identificeren. De Privacyverklaring geeft gedetailleerde informatie over de 

manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden de bibliotheekgebruiker aan om dit document – dat 

zich op de website van Openbare Bibliotheken Vlaanderen bevindt - aandachtig te lezen. 

 

 

Artikel 16. 

Voor de afdelingen Spelotheek, Registers Burgerlijke Stand en Internet-raadplegingen zijn  

specifieke dienstreglementen van toepassing. 

 

 

Aldus goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van .................. 2020 

 

Namens de Raad, 

De Algemeen Directeur,       De Burgemeester, 

 

A. JACOBUS         B. MAERTENS 

https://bibliotheek.be/privacyverklaring-bibliotheeksysteem

